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Boerderijbezoek
De groepen 1 en 2 zijn 28
maart op bezoek geweest
op een boerderij in Hedel.
Voelen aan de neus van een
koe, gluren naar een nest
met eieren, ruiken aan de
mesthoop, kijken in de
melkput, zitten op een hoge
tractor en nog 1001
indrukken meer.
Fantastisch! Tot slot spelen
in het gras met iets te
drinken. Voor de kinderen
een leerervaring om nooit
te vergeten. Betekenisvol
leren in de "echte wereld"
gecombineerd met de
lessen op school geeft
onderwijs diepgang.

Knutselmiddag Orizon

Verkeersouders
gezocht!

Wilt u een bijdrage leveren
aan het verkeersonderwijs
bij ons op school? Vindt u
het een uitdaging om in
discussie te gaan en op de
bres te springen voor een
veilige verkeerssituatie
rondom onze school? Meld u
dan aan bij juf Janine als
verkeersouder, dan gaat u
samen aan de slag!
De eerste klus komt er al
aan; Streetwise van de
ANWB bij ons op school!
Wie doet er mee?

Paaseieren zoeken
Dansles op school
Aletta, moeder bij ons op
school, maar misschien ook
bekend van de
kinderopvang, heeft al
enkele malen dansles
gegeven in de groepen 1&2.
Van beide kanten met veel
plezier. Concentratie
oefeningen, bewegen op
muziek, al dan niet met
materialen, afgesloten met
een prentenboek. De
kinderen genoten er van!

Groep 1 & 2 hebben de
paaseieren gezocht die de
paashaas had verstopt in de
speeltuin. De kinderen
brachten de eieren weer
terug naar de paashaas.
Daarna hebben de kinderen
tellen geleerd en de eieren
eerlijk verdeeld.

Alweer de laatste
knutselmiddag van dit
schooljaar komt eraan.
Deze vindt plaats op
woensdag 21 mei
aanstaande. De kinderen
worden verwacht om 13.30
uur. De knutselmiddag is
afgelopen om 15.00 uur. In
totaal kunnen er 25
kinderen aan deelnemen en
u kunt uw kind nog
aanmelden. De middag kost
1,50 per kind en is inclusief
materialen en limonade. De
kinderen mogen uiteraard
hun zelfgemaakte werkje
mee naar huis nemen.
Deze keer gaan we
knutselen met gekleurd
krijt en flesjes. We zijn te
vinden op de 1e verdieping
(techniekruimte) van OBS
De Walsprong, Prins
Clausstraat 2A te
Zaltbommel. De middag
wordt geleid door o.a.
Marjan Giltjes en Loes van
Gameren.
Wij nodigen u hierbij van
harte uit om uw kind op te
geven. Maak hiervoor
gebruik van het volgende
emailadres
stichting.orizon+knutsel@g
mail.com. Wij ontvangen
uw aanmelding graag voor
18 mei aanstaande.

Knutselavond ouders
Op woensdag 14 mei is er
weer een super gezellige
knutselavond voor creatieve
en of gezellige ouders,
opa's, oma's, juffen of
hulpjuffen. Zet deze avond
in je agenda en meld je aan
op
dasvolledigloes@yahoo.com
of spreek Lida of mij(mama
van Teun en Jet) even
persoonlijk aan.
We gaan dit keer
vlaggenslingers maken (voor
verjaardag, geboorte of
gewoon met je eigen
naam). De avond kost 5,- en
voor lekkers, koffie en thee
wordt gezorgd.
De avond begint om half 8
en is rond half 10
afgelopen.
Groetjes,
Loes van Gameren

Super leuke
KONINGSSPELEN
Vandaag hebben we
Koningin Maxima ontvangen
op onze school. Samen
dansten we op het liedje De
Kanga van Kinderen voor
Kinderen. Juf Joyce, onze
onderwijsassistent in
opleiding, gaf het goede
voorbeeld en wij deden
gezellig mee. De muziek en
het geluid was super en
zelfs de ouders deden
mee!!!
Na het dansen was er een
gezellige spelletjesochtend
met oudhollandse spelletjes:
spijker poepen,
koekhappen, zaklopen enz.
Het was super gezellig.
De dag zijn we gestart met
een heerlijk ontbijt.

We wensen iedereen
een hele fijne
vakantie en we zien
alle leerlingen graag
weer terug op
maandag 12 mei.

